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Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык о нугуу
министрлигинин 2018-ж. 7-августундагы №46 буйругун жокко чыгаруу
женунде
Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенуу женунде”
Мыйзамынын 5-беренесинин 2-п. ылайык,
“Кыргыз Республикасынын
прокуратурасы женунде” Мыйзамынын 22-беренесине ылайык, аныкталган
бузулуштарды четтетуу жана иш-чараларды керуу максатында, ошондой эле
2018-жылдын 22-февралындагы №11/3-28-18,2018 - жылдын 17-апрелиндеги
№11/3-11/31р-18,
2018 - жылдын 30-августундагы №11/2-11/106 р-18
Кыргыз
Республикасынын
Башкы
прокуратурасынын
аныкталган
бузулуштарды четтетуу сунуштарына негизинде, буйрук кылам:
1. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык енугуу
министрлигинин “Эл аралык асыроо боюнча чет елкелук уюмдардын
екулчулуктерун Кыргыз Республикасында аккредитациялоо тууралуу
арыздарды кабыл алуу женунде жарыяны министрликтин расмий сайтына
маалыматты жайгаштыруу женунде*’ 2018-жылдын 7-августундагы №46
буйругу жокко чыгарылсын.
2. Уй-булену жана балдарды коргоо башкармалыгы:
- чет елкелук уюмдардын Кыргыз Республикасындагы екулчулуктерун
аккредитациялоодон етуу боюнча документтерди кабыл алууну токтотсун;
- бир кундук меенетте аккредитациялоодон етуу боюнча арыздарды
тапшырган уюмдарга Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык
енугуу министрлигинин 2018-ж. 7-августундагы №46 буйругун жокко
чыгарылгандыгы женунде кабар берсин;
- Кыргыз Республикасынын бкметунун 2018-жылдын 31-январындагы
№ 69 токтому менен бекитилген “Эл аралык асыроо боюнча чет елкелук
уюмдардын екулчулуктерун Кыргыз Республикасында аккредитациялоонун
тартиби”
женунде
жобонун
паракорлуктун
ченемдеринин
жоюулгандыгынын жыйынтыгы боюнча эл аралык асыроо боюнча чет

елкелук
уюмдардын
екулчулуктерун
Кыргыз
Республикасында
аккредитациялоо тууралуу арыздарды кабыл алуу женунде чечим кабыл алуу
учун сунуштарды киргизсин;
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык енугуу
министрлигинин
mlsp@gov.kg
расмий
сайтына
ушул
буйрукту
жайгаштырсын.
3. Документтик камсыз кылуу жана администрациялык колдоо
белуму бул буйрукту аткаруучуларга жеткирсин.
4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо мннистрдин орун
басары Ж. Алыбаевага жуктелсун.

Об отмене приказа Министерства труда и социального развития
Кыргызской Республики от 7 августа 2018 года №46
В соответствии с п.1 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О
противодействии коррупции», согласно статьи 22 Закона Кыргызской
Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики», в целях принятия мер
по устранению выявленных нарушений и реагирования на Представление
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики об устранении
выявленных нарушений от 22.02.2018 года №11/3-28-18, от 17.04.18 года
№11/3-11/31р-18, 30.08.2018 года №11/2-11/106р-18, приказываю:
1. Отменить приказ Министерства труда и социального развития
Кыргызской Республики от 7 августа 2018 года №46 «О размещении на
официальном сайте Министерства объявления о приеме заявлений об
аккредитации
Представительств
иностранных
организаций
по
международному усыновлению в Кыргызской Республике».
2. Управлению по защите семьи и детей:
- приостановить прием документов представительств иностранных
организаций по международному усыновлению в Кыргызской Республике на
аккредитацию;
- в однодневный срок уведомить организации, подавшие заявления для
прохождения процедуры аккредитации об отмене приказа Министерства
труда и социального развития Кыргызской Республики от 7 августа 2018 года
№46;
- по итогам устранения коррупционных норм Положения «О порядке
аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных
организаций
по
международному
усыновлению»,
утвержденного
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31.01.2018 года
№69, внести предложения по дальнейшему принятию решения относительно
объявления о приеме заявлений об аккредитации Представительств
иностранных организаций по международному усыновлению в Кыргызской
Республике;

- разместить на официальном сайте Министерства mlsp@gov.kg
настоящий приказ.
3. Отделу документационного обеспечения и административной
поддержки довести настоящий приказ до исполнителей.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на
заместителя министра Алыбаеву Ж.

Министр

У. Кочкоров

